
 

 

                                     ॥श्री हरि:॥ 

नित्यस्तुनत: 

गजाििं भूतगणादिसेनितम् 

कनित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् । 

उमासुतं शोकनििाषकािकम् 

िमानम निघ्नेश्वििाििंकजम् ॥ 

 

कािपण्यिोषोिहतस्िभािः 

िृच्छानम त्िां धमपसम्मूढचेताः । 

यच्रेयः स्यानिनितं बू्रनह तन्मे 

नशष्यस्तेऽह ंशानध मां त्िां प्रििम् ॥२|७॥ 

 

कवि िुिाणमिुशानसताि- मणोिणीयांसमिुस्मिेद्यः । 

सिपस्य धातािमनचन्त्यरूि-मादित्यिणं तमसः ििस्तात् ॥८।९॥ 

 

 

 



 

 

िश्यानम िेिांस्ति िेि िेहे 

 सिांस्तथा भूतनिशेषसंघाि् । 

ब्रह्माणमीशं कमलासिस्थ- 

मृषींि सिापिुिगांि दिव्याि् ॥११। १५॥ 

 

अिेकबाहूिििक्त्रिेरं 

िश्यानम त्िां सिपतोऽिन्तरूिम् । 

िान्तं ि मध्यं ि िुिस्तिादि 

िश्यानम निशे्वश्वि  निश्वरूि ॥११। १६॥ 

 

दकिीरििं गदििं चदिणं च 

तेजोिावश सिपतो िीनिमन्तम् । 

िश्यानम त्िां िरु्नििीक्ष्यं समन्ता- 

द्दीिािलाकप द्युनतमप्रमेयम् ॥११- १७॥ 

 

 

 



 

 

त्िमक्षिं ििमं िेदितव्यं 

त्िमस्य निश्वस्य ििं निधािम् । 

त्िमव्ययः शाश्वतधमपगोिा 

सिातिस्त्िं िुरुषो मतो मे ॥११- १८॥ 

 

अिादिमध्यान्तमिन्तिीयप- 

मिन्तबाह ंशनशसूयपिेरम् । 

िश्यानम त्िां िीिहताशिक्त्रं 

स्ितेजसा निश्वनमिं तिन्तम् ॥११- १९॥ 

 

 

 

द्यािािृनथव्योरििमन्तिं नह 

व्यािं त्ियैकेि दिशि सिापः । 

िषृ््िाद्भुतं रूिमुगं्र तिेिं 

लोकरयं प्रव्यनथतं महात्मि् ॥११- २०॥ 

 



 

 

अमी नह त्िां सुिसंघा निशनन्त 

केनचद्भीताः प्राञ्जलयो गृणनन्त । 

स्िस्तीत्युक्त्त्िा महर्नषनसद्धसंघाः 

स्तुिनन्त त्िां स्तुनतनभः िुष्कलानभः ॥११- २१॥ 

 

रुद्रादित्या िसिो ये च साध्या 

निशे्वऽनश्विौ मरुतिोष्मिाि । 

गन्धिपयक्षासुिनसद्धसंघा 

िीक्षन्ते त्िां निनस्मतािैि सिे ॥११- २२॥ 

स्थािे हृषीकेश ति प्रकीत्याप 

जगत्प्रहृष्यत्यिुिज्यते च । 

िक्षांनस भीतानि दिशो द्रिनन्त 

सिे िमस्यनन्त च नसद्धसंघाः ॥११- ३६॥ 

 

कस्माच्च ते ि िमेिन्महात्मि् 

गिीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकरे । 

अिन्त िेिेश जगनििास 

त्िमक्षिं सिसत्तत्ििं यत् ॥११- ३७॥ 



 

 

 

त्िमादििेिः िुरुषः िुिाण- 

स्त्िमस्य निश्वस्य ििं निधािम् । 

िेत्तानस िेद्यं च ििं च धाम 

त्िया ततं निश्वमिन्तरूि ॥११- ३८॥ 

 

िायुयपमोऽनििपरुणः शशाङ्कः 

प्रजािनतस्त्िं प्रनितामहि । 

िमो िमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्िः 

िुिि भूयोऽनि िमो िमस्ते ॥११- ३९॥ 

 

िमः िुिस्तािथ िृष्ठतस्ते 

: िमोऽस्तु ते सिपत एि सिप । 

अिन्तिीयापनमतनििमस्त्िं 

सिं समाप्नोनष ततोऽनस सिपः ॥११- ४०॥ 

 

 



 

 

सखेनत मत्िा प्रसभं यिकंु्त 

ह ेकृष्ण ह ेयािि ह ेसखेनत । 

अजािता मनहमािं तिेिं 

मया प्रमािात्प्रणयेि िानि ॥११- ४१॥ 

 

यच्चािहासाथपमसत्कृतोऽनस 

निहािशय्यासिभोजिेषु । 

एकोऽथिाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्क्षामये त्िामहमप्रमेयम् ॥११- ४२॥ 

 

नितानस लोकस्य चिाचिस्य 

त्िमस्य िूज्यि गुरुगपिीयाि् । 

ि त्ित्समोऽस्त्यभ्यनधकः कुतोऽन्यो 

लोकरयेऽप्यप्रनतमप्रभाि ॥११- ४३॥ 

तस्मात्प्रणम्य प्रनणधाय कायं 

प्रसािये त्िामहमीशमीड्यम् । 

नितेि िुरस्य सखेि सखयुः 

नप्रयः नप्रयायाहपनस िेि सोढुम् ॥११- ४४॥ 



 

 

 

त्िमेि माता च निता त्िमेि,  

त्िमेि बन्धुि सखा त्िमेि। 

त्िमेि निद्या च द्रनिणम त्िमेि,  

त्िमेि सिपमम िेि िेिः।। 
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         नित्य िठिीय गीता जी के िााँच श्लोक :- 

अजोऽनि सिव्ययात्मा भूतािामीश्विोऽनि सि् । 

प्रकृवत स्िामनधष्ठाय संभिाम्यात्ममायया ॥४-६॥ 

 

यिा यिा नह धमपस्य ग्लानिभपिनत भाित । 

अभ्युत्थािमधमपस्य तिात्मािं सृजाम्यहम् ॥४-७॥ 

 

िरिराणाय साधूिां नििाशाय च िषु्कृताम् । 

धमपसंस्थाििाथापय सम्भिानम युगे युगे ॥४-८॥ 

 

जन्म कमप च मे दिव्यमेिं यो िेनत्त तत्त्ितः । 

त्यक्त्त्िा िेह ंिुिजपन्म िैनत मामेनत सोऽजुपि ॥४-९॥ 

 

िीतिागभयिोधा मन्मया मामुिानश्रताः । 

बहिो ज्ञाितिसा िूता मद्भािमागताः ॥४-१०॥ 

 

※※※※※※※※※ 


